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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych  
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

Kryteria oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru 
stosowane do oceny operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji 

działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających 
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych 

miejsc pracy poza tym sektorem 
Operacja dotyczy podjęcia nowej działalności gospodarczej w branży turystycznej –  0/ 1 pkt. 

(beneficjent nie prowadził działalności przez minimum 1 rok przed datą złożenia wniosku – 

weryfikacja na podstawie KRS – CEIDG) 

 

Operacja przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania sektora rybactwa na obszarze 

objętym LSROR – 0/1 pkt. 

Poprawa warunków funkcjonowania sektora rybackiego może polegać na: 

- świadczeniu usług dla podmiotów prowadzących chów i hodowle ryb (np. naprawa sprzętu 

rybackiego, budowa i renowacja stawów i urządzeń hydrotechnicznych, ochrona i dozór 

obiektów itp.) 

- produkcji sprzętu rybackiego i wędkarskiego 

Operacja ma charakter innowacyjny –  0/1/2 pkt. 

Operacja ma charakter innowacyjny: 

1 pkt -  jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków  

2 pkt - jeżeli spełnia 2 lub więcej warunki : 

(proszę zaznaczyć wybrane kryteria) 

□ powstaniu nowej usługi/produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego na 

obszarze objętym LSROR; 

□ zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR; 

□ nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosownym na 

obszarze objętym LSROR;    

□ nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju;  

□ aktywizacji osób i środowisk, które dotychczas w niskim stopniu angażowały się w działania 

na rzecz rozwoju lokalnego; 

□ upowszechnianiu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych; 

□ inne, jakie: ……………………………………………….. 

Uzasadnienie nie przyznania punktu w ramach kryterium: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

Liczba wniosków o pomoc złożonych za pośrednictwem LGR „Mòrénka” na które zostało  

przyznane dofinasowanie (weryfikowane na podstawie listy operacji wybranych do dofinansowania i 
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mieszczących się w limitach alokacji we wcześniejszych konkursach ogłoszonych w ramach osi. 4. PO 

RYBY 2007-2013 przez LGR „Mòrénka”) - 0/1 pkt. 

- brak – 1 pkt; 

- jeden lub więcej wniosków, które otrzymały dofinansowanie – 0 pkt.  

Wnioskodawca przez co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku miał: 

- siedzibę, (osoba prawna) 

-  lub miejsce stałego zameldowania na obszarze objętym LSROR (osoba fizyczna) 

(weryfikowane na podstawie dokumentów załączonych do wniosku takich jak:, KRS, informacja 

CEIDG, dowód osobisty) – 0/1 pkt. 

 

Wnioskodawcą jest podmiot, który: - 0/1 pkt. 

na dzień 29.10.2010r. (data podpisania Umowy Ramowej na realizację LSROR z MRiRW) był 

członkiem Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” i 

spełniał warunki określone w §2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju 

obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz 

wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej 

strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz ma uregulowane składki członkowskie w 

Stowarzyszeniu LGR „Mòrénka”. 

Racjonalność budżetu – 0/1 pkt. 

Uznaje się racjonalność budżetu jeżeli zaplanowane w ramach operacji koszty spełniają 

wszystkie poniższe warunki: 

- koszty są możliwe do weryfikacji (dołączono oferty lub kosztorysy)  

- wszystkie koszty są niezbędne dla osiągnięcia zakładanych celów operacji 

Uzasadnienie nie przyznania punktu w ramach kryterium: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

Aby operacja mogła zostać uznana za wybraną musi uzyskać minimum 3 punktów w ramach oceny 

pod względem kryteriów wyboru. 


